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Egrégio Reitor do Instituto Universitário Sophia 

Mons. Piero Coda  

 

 

Tendo sempre viva no coração a ação de Deus, evidenciada nos históricos encontros entre 

Chiara Lubich e o Patriarca Atenágoras, reconhecido por ela como eminente figura no caminho de 

reconciliação da cristandade, é motivo de grande alegria o início da Cátedra Ecumênica 

Internacional intitulada a eles junto ao Instituto Universitário Sophia. 

Dirijo uma saudação especial ao Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Sua Santidade 

Bartolomeu I, que, continuando os passos do seu augusto Predecessor, deu, com a sua visão 

teológica e a sua incansável ação em prol do diálogo, uma contribuição decisiva para esta 

realização.  

Estendo também uma calorosa acolhida à Sua Eminência Gennadios Zervos, Metropolita da 

Itália e de Malta, que o representa na solene cerimônia de abertura.  

A competente e entusiasmante preparação deste evento, formalizado por ocasião da outorga 

do doutorado h.c. em Cultura da Unidade à Sua Santidade, o Patriarca Bartolomeu, é motivo de 

honra para o Reitor e todo o corpo docente. 

Este projeto acadêmico representa um momento importante para as relações ecumênicas 

existentes entre as Igrejas Irmãs do Oriente e do Ocidente e abre perspectivas fascinantes para um 

estudo fundamentado no diálogo respeitoso, que podemos pressupor ainda mais enriquecedor 

através do dom recíproco no âmbito das reflexões teológicas e de uma antropologia de comunhão. 

O empenho profético em promover a unidade, testemunhado de forma profética pelo Patriarca 

Atenágoras e por Chiara Lubich - tão real e inovativo porque envolve coerência de vida e de 

pensamento -, traça também um caminho de luz para as investigações das novas gerações que será 

precorrido na Cátedra que hoje se abre na Universidade Sophia. 

Creio que, para dar início ao programa conjunto de estudos, não poderia haver tempo mais 

favorável do que o Advento, período em que nos preparamos juntos para acolher Cristo que vem e 

nos deixarmos iluminar pela Sua Sabedoria. 

No Sim de Maria, que é para nós Mãe e Mestra na escuta e na vida da Palavra, cumprimento 

todos os presentes, desejando aos estudantes e docentes que prossigam com confiança, deixando-se 

surpreender por tudo o que Deus em nosso meio desejará realizar. 

 

Maria Voce 

 

 

 


